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RÄPINA VALLAVALITSUS 
 

K O R R A L D U S  
 

 

 

Räpina 

 

06.02.2019 nr 2-3/117

 

Hinnakirja kinnitamine 

 

 

Arvestades vajadust tagada valla elanikele kultuurielu ja vaba aja veetmise edendamiseks 

mitmekülgne ruumide kasutamise võimalus ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 

lõike 3 ja Räpina Vallavolikogu 21.03.2018. a määruse nr 11 „Räpina vallavara kord” § 17 

lõike 2 alusel annab Räpina Vallavalitsus korralduse: 

 

1. Kinnitada Räpina Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste vara kasutamise tingimused ja hinnad 

vastavalt lisale.  

2. Varade, mille kasutamise tingimusi ja hinda ei ole käesolevas korralduses kehtestatud, 

kasutamine lepitakse kokku vallavanema ja hallatava asutuse juhiga. 

3. Varade kasutamine käesolevas korralduses erinevatel tingimustel lepitakse kokku 

vallavanema ja hallatava asutuse juhiga. 

4. Valla haridus- ja kultuuriasutuste ringidelt ruumide kasutamise eest tasu ei võeta. 

5. Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavalitsuse 02.04.2014. a korraldus nr 201 „Hinnakirja 

kinnitamine”. 

6. Tunnistada kehtetuks Veriora Vallavalitsuse 07.03.2014. a korraldus nr 86 „Rentide, üüride 

ja teenustasude kehtestamise uus redaktsioon”. 

7. Tunnistada kehtetuks Veriora Vallavalitsuse 10.01.2011. a korraldus nr 2 „Veriora 

Päevakeskuse teenustasude uue redaktsiooni kehtestamine”. 

8. Tunnistada kehtetuks Meeksi Vallavalitsuse 04.03.2014. a korraldus nr 30 „Aravu 

Rahvamaja saali ja puhkeplatsi kasutamise teenushinnad”.  

9. Tunnistada kehtetuks Meeksi Vallavalitsuse 27.11.2013 korraldus nr 152 „Meeksi valla 

Seltsikeskuses tasuliste teenuste hindade, ringide, ringitasude ja juhendajate kinnitamine”. 

10. Tunnistada kehtetuks Meeksi Vallavalitsuse 01.03.2013 korraldus nr 33 „Mehikoorma 

Põhikooli spordisaali, sauna ja dušširuumide kasutamise teenushinnad”. 

11. Tunnistada kehtetuks Meeksi Vallavalitsuse 01.03.2013 korraldus nr 34 „Mehikoorma 

Põhikooli sööklast ürituste tellimine ja teenushinnad”. 

12. Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavalitsuse 01.07.2014. a korraldus nr 379 „Räpina 

Ühisgümnaasiumi vara kasutamise hinnakirja kehtestamine”. 

13. Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavalitsuse 28.10.2014. a korraldus nr 564 „Räpina 

Muusikakooli ruumide kasutamise hinnakirja kinnitamine”. 

14. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

15. Korralduse peale võib esitada Räpina Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses 

sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, 

millal oleks pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebus Tartu Halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras. 
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/allkirjastatud digitaalselt/ 

       /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Enel Liin 

vallavanem

 

Kalle Laht 

vallasekretär 


